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نمهالتارخيعظامءٕان هتموجيعلونهوين،هومایدرونا ٔرىقلمفهومطبقاحيققوهنااليتا يفالعقل(هیغل"لروحا
.(التارخي

انطیبرجب":كتابقميةلكمةنلخصٔنٔردٕاذا الزعامء"مانفستو"ٕانهٕاالعنهنقولٔنمنلنفٕاننا"زعميقصة:ٔردو
رشیة،رخييفوالعظامء ارةال نيوالزعامءالسیاسینيالقادةللكهادیةوم نالاكرزم قیطمحونا هتملتحق وسطماك
.الشعوب

اب،هذایعترب بٔمهمنالك انهذادي،ريسیاقحمكومٔنه،)2012(اجلاریةالسنةهذهمطلعيفصدرتاليتالك
ثالعسكري،واحلمكالعلامنیةبيفعظميةٕاجنازاتحيققٔناستطاعٕاساليمزعميقصةحييك ستطیعٔنالعسريمنٔنهوح
ٔ شاب ةيفش الخيرتقٔنفقريةب اتللكاملعاديالعلامينامجلهوريالنظاملسدنةاحملروسا ةالسیاسیةالزنو ی يفا

.یار 
انرجبطیبقصة روسمنفهيأردو ري،اليشءوالعربا يالك يفتدرجتخشصیةومنومقدامةجریئةخشصیةمنتقربنافه

كروقتيفالوطينوالنضالالسیايسالعمل اهتا،منم يولهذاح لفذةلشخصیةافلسیايسمسارقصةلناتربزفه م
انرجبطیب" اتیة،ريالسريةهذهتضمنتهمأمهلكن."اردو الشابة،النخبلكطرفمنبهحيتذىمنوذجتقدميهوا

ث ادئهيفمصودهمدىیربزح سرتاتیجیاتاحللولابتاكرىلوقدرتهالسجن،ذلكفهولوم یةو معاخلالقلتواصلا
قاستطاعخشصسريةالقصةهذهتبني.الشعبیةامجلاهري العملىلمسؤولمنتدرجٕاذالسیايس،العمليفهرجناححتق
سٕاىلالوطينالسالمةحزبيفالطاليب/الشبايب .الرشقوجاملیةالغربحسربنيجتمعدؤعرقيفلوزراءرئ
ابهذاهيدف ذالنضايلالعمليفتدرجسیايسزعميعنسريةتقدميٕاىلالك سٔصبحٔنٕاىلسنه،صغرم ووزراءرئ
ٔمهلكنعریقة، ،منا ابٔنهوذ حإالساليملمنوذجميكنیف:مفادهامعیقة،محوالتذاتقویةرسایقدمالك املنف
ٔییدیضمنٔنواملرن ٔنامجلاهريت سللو لالناسلقلوبی ٔنٔصواهتم،ق لیلیقدمو ىلاحلضاريالفكرقدرةمدىىلا
دید،والتطورإالبداع اعٕاماكنیةىلاصوشلكوالت ٔملالثقةٕار الشعبنفوسيفوا

ابهذإان ،يفیعدالك سفهيا،نقرٔ هامةوسیاسیةلمیةوثیقةنظر ةبلزعمي،سريةل وخماضهاالرتیة،ورخيیةحق
ليفالطویل .جضةدميقراطیةٔعرافٕاقرارس

ابٔمهیةختفىالرمبا ايفالك رخييسیاق يالسیوسو انجتتازها ميقراطيلربیع"مسيمابعدخصوصاالعربیة،الب "ا
،بناءمرودخولها و اربتلفذيكوالتقاطیقظةمناملرتتطلبهمالكمعا داثالت ٔ ستفادةقصدواملواقف،وا

ومرشوعدمةيفوتوجهيهيامهنا، .املعارصةا
ةمن ابیتضمنالاملهنجیة،الناح ٔاكدمييالتقلیدهذاعنبعیدفهوراسة،ٔقسامٔوفصوالالك مؤلفإانبلالصارم،ا

اب، االك هت ةلشواهداملعززالقصيصالرسدا الیلذتطعميمع،التوثیق ضمناسیاسیة،بت والقادةالزعامءبعضٓراءم
ابولهذا.السیاسیني سجمة،حماوروضعدومنالقارئ،تقدميهٔوتلخیصهیصعبفالك لیهم اولٔنالقراءةهذهيفنقرتحو ن

.العظميةالشخصیةهذهرخييفٔساسیةحلظاتثالثة
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انرجبطیب" اتیة،ريالسريةهذهتضمنتهمأمهلكن."اردو الشابة،النخبلكطرفمنبهحيتذىمنوذجتقدميهوا

ث ادئهيفمصودهمدىیربزح سرتاتیجیاتاحللولابتاكرىلوقدرتهالسجن،ذلكفهولوم یةو معاخلالقلتواصلا
قاستطاعخشصسريةالقصةهذهتبني.الشعبیةامجلاهري العملىلمسؤولمنتدرجٕاذالسیايس،العمليفهرجناححتق
سٕاىلالوطينالسالمةحزبيفالطاليب/الشبايب .الرشقوجاملیةالغربحسربنيجتمعدؤعرقيفلوزراءرئ
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راسةالطفو:رخييزعميمسارات:ٔوال .وا
ٔةٔنالقولميكن انطیبرجب"ش ٔةكوهنامتزيت"ٔردو ثادیة،ريش كرةسنيفالنبوغمعاملرزتح اته،منم ح
ث جنازقاممرةذاتيفٔنهح رهامناكنومابتدائیة،املدرسةيفممتزيةشعریةعروضٕ هستدعئنٕاالمد ٔمحد"ٔ

ان .ريابنهیوصیهليك"ٔردو
ٔمئةملدرسةخرجيمنالتعلميي،مسارهيف"رجبطیب"تدرج خشصیةصقليفاسامامالاملدرسةهذهاكنتوقدواخلطباء،ا
ثالزعمي،هذا اعاحملاورةيفربةمتح اطبوالق .امجلاهريمعوالت
صادیةالعلوملكیةسیلتحقذبعد اریة،ق 1981سنةامعيبدبلوممهنالیتخرجوالت
ثالسیايس،العمليفالقویةاملشاركةمنمينعهملالقدمكرةولعه احرئاسةتوىلح الوهوالوطين،السالمةحبزبالشبابج
تفقدسنه،داثةورمغاحلزبیة،املسؤولیةيفتدرجوقدمعره،من22سنيفزال رية،املسؤولیاتحتملىلقدرتهٔث الك

ٔیضا ٔثريىلقدرتهو هواحلشود،امجلاهرييفالت ةحشدمنومتك .حومنالشابةالطاقاتمنمجمو
الصهميكنما ،هذهيفاست انطیبرجب"الزعمئنهواملر ىلوقدرتهواملعريفالعلميكوینهٕاىلٕالضافة،"ٔردو

ٔثري سانطیاتهيفحيملاكنفٕانهواخلطابة،الت لقإال القاملت ٔ ه،ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفىوسريةالقرٓنب قویة،دالقةلشعبفعالق
ة ىسٔنكر سٔنهت ٔنهریا،يفحزبٔكربرئ دالقرنيفاكرزيمزعميو ةالشعبدمة"شعارمحلوالعرشن،الوا طا
ريرفعهشعارٔنهورمغ."لحق انفٕانالسیاسیني،منالك ابمعلیا،مارسهٔردو دثوالك هذافهياجتسدمواقفدةعنیت

ان"وترصفاتسلویاتٔنالقولميكنولهذا.املبدٔ لنقلٔوالشعار، طلباتجتاه"ٔردو اتهالشعبم یا دٔ منیهتنطلقواح م
الص،الصدق ازعجعلتهاليتالصفاتويهوإال ا،اكرزم ق امالتوافقوحققتحق س .شعبهمعو

اتفرتةيف انفكرعرفاملايض،القرنمنالسبعی اتمعینجرملٔنهٕاذنوعیا،حتوالٔردو تاليتالرصا مينيبنيش ا
سار، رةيفالعملاستطاعواوجٕانهبلوال ةاملدافعةدا الاكنتواليت،والقميیةالثقاف اعمد اتمنالعدیدٕالق يفالشابةالف

ءبقميةاحلني،ذ ٔمةوحضارةلقمين لمتوهكذاالرتیة،ا ي.دیدسیايسوعيشك احلضارياملرشوعمناسمتدهوا
ةمفاهميىلجرىبفقدإالساليم، ل،التغیريياحلريكخواينالرتاثمنمتتحٕاسالم "البناوجامل"قطبسید"كتبم

ٔبو ىلو ٔ ريمه،،املودوديا عحصناالثقافةهذهشلكتوقدو زالقلكم ةالتیاراتمعومعاركصداماتيفالتورطحنوا ميی ا
ساریة ةوال .والقوم

ان:نیا مترسوبدایةاردو ميقراطينتقالمرظليفالسیايسلعملا .ا
اتمرعرفت نی اتال سعی ومعهالعلاميناحلامكالنظامبدٔ ٕاذالرتيك،السیايساملشهديفمعیقةحتوالتاملايض،القرنمنوال
ةلیاتيفالتفكرييفالعسكریة،النخبة يالرتيكالرفاهحزبيفممتثالإالساليماملدملوا لا تغامرد ا یة،نت وبدٔ الب
ةقاملهذاخلطر،شعرالنظاماكنوقدهامة،دنتاجئحيقق لمناملبطنةٔوالظاهرةمهناسواءإالجراءاتمنمبجمو احلیلؤ
قدمالسیاق،هذايفإالساليم،احلزبتقدمدون ان"س رشح"ٔردو یةيفل لوي"ب تهنظرا،1989سنة"ٔو ینام

ویته ةیؤمناكنٔنهالتحرك،ىلالفائقةوقدرتهوح ا امة)الرفاه(حزبهٔنبق نجنم"ز نتاجئىلحيصلٔنميكن"ٔراكنا
هنماحلزبٔعضاءیضعهااكناليتاحلواجزهدمرشیطةلیه،يهممأفضل الشعبوبنيب

ISSN 2170-0796187

راسةالطفو:رخييزعميمسارات:ٔوال .وا
ٔةٔنالقولميكن انطیبرجب"ش ٔةكوهنامتزيت"ٔردو ثادیة،ريش كرةسنيفالنبوغمعاملرزتح اته،منم ح
ث جنازقاممرةذاتيفٔنهح رهامناكنومابتدائیة،املدرسةيفممتزيةشعریةعروضٕ هستدعئنٕاالمد ٔمحد"ٔ
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ٔثري سانطیاتهيفحيملاكنفٕانهواخلطابة،الت لقإال القاملت ٔ ه،ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفىوسريةالقرٓنب قویة،دالقةلشعبفعالق
ة ىسٔنكر سٔنهت ٔنهریا،يفحزبٔكربرئ دالقرنيفاكرزيمزعميو ةالشعبدمة"شعارمحلوالعرشن،الوا طا
ريرفعهشعارٔنهورمغ."لحق انفٕانالسیاسیني،منالك ابمعلیا،مارسهٔردو دثوالك هذافهياجتسدمواقفدةعنیت

ان"وترصفاتسلویاتٔنالقولميكنولهذا.املبدٔ لنقلٔوالشعار، طلباتجتاه"ٔردو اتهالشعبم یا دٔ منیهتنطلقواح م
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ل اند یةيفلرتحشمغامرةٔردو عیةالتناقضاتمبختلفحتفلب صادیةج ق ة،وحىتوالسیاسیةو مدینةويهإالیدیولوج
دال اتمنلیطاتعترباملدینةٕانبللحزب،احلیوياخلزانتعداليتاملتدینني،منقویةرشحيةهباتتوا ةالفكریةالتو ی وا

ة ات،هذهمنلرمغلكن.التنوعالشدیدةوالالدی انسمييضالعق امحلمتزيتفقدلٕالشارة.املدینةيفلرتحشخمططهيفٔردو
ابیة د،الزعميلهذانت ترخييفمرةٔولٕاذوخطاهبا،وسائلهايفوجریئةجتدیدیةكوهناالوا ا ،الرفاهحزبرشهااليتنت

دةستعانةیمت یاتبعضمبسا انالميان"العاهرات"حىتبلاحملجبات،ريالف لىلجيبٔنهٔردو كونٔنالسیاسةر
ا ف متعرشاحئمجیعىلم ت،ٔجواءفهيامرتاليتالقویةاحلریةورمغ.ا ا ةفٕاننت سةاكنتالن ني،ٕالرادةمعا ثالناخ ح
ل لتايلمهنا،جبزءوتالعبالنتاجئ،يفالرمسياجلهازتد انرجبطیب"حرمانو صبمن"ٔردو سم یةرئ .ب

اتمنانطالقاالتالعبهذافهموميكن اتهذهيفالرتیةلحكومةالسیاسیةالتو سعی اكنتواليتاملايض،القرنالفرتة،
همشدودة اكيل،العلامينلتو يالراد نيبدخولالسامحٔنیعترباكنوا العلامنیةرصحتقویضىلیعملسوفلحمكإالسالم

ي تورك"ٔسسها ٔ".

انزجٔناحملطةهذهعنرتبوقد ٔردو ٔوىلاملرةيفالسجن،يفب رتاضهبعدا لسقايضىلا ايبا رةنت لوي"ا "ٔو
ي لنا وقعااكنعامخمتلفةنتاجئعنٔ دتقدمبعدمارملاين،كنائبعضویتهمنجتریدهىلالوة.م السیاسیني،املنافسنئ
تالعلیالهیئةبطعن ا ٔحزابتعرضتمامعالواقعة،هذهنقارنٔنميكنذاللمن.لالنت هذاتا إالساليم،التو
رٔخرى،رةواملنعالتضییق،من،ساليمٔوالعريبالوطنيفسواء ابیةستحقاقاتيفوالزتو )املغرب،مرص،(نت

ست .الوضعهذاىلشاهدةمناذجٕاالل
ر28ويف ٔقلیة،حكومةستقوم،1997العاممنشباط/فربا ميقراطیةىلنقالبا لتايلریا،يفا يالرفاهحزبحرمانو ا
دوقدصوت،مالینيسبعةفاز ٔمرام القٕاىلا شهٕاضعافههبدفاحلزب،هذإا سجناملرهذهويف.وهتم ان"س "ٔردو
بنیةمرة دىيفٔالقاهاشعریةٔبیاتس .(سريت(مدینةيفٔطرهااليتاخلطابیةالتجمعاتٕا
انطیبرجبسیايسزعميمسارمنجزءفهمميكنال يالسیاقيفخلوصٕاال،ٔردو شه،اشها ا اتمفرو سعی ال

سمتاملايض،القرنمن شدیدا اكامالرفاهحزبىلاخلناقب ىلب نزعامئهو هنمومنالبارز ان"امللهم،الزعميب ٔنٕاال."ٔردو
قىلوسیعملاحملن،هذهىلیتغلبسوفالزعميهذا یةرحشهاللمنشعيبانتصارحتق ٕاستانبول:ریايفمدینةٔكربلب

فساكنة،ملیون12ذاتاملدینة انمتكنفك املدینة؟لهذهحققهااليتجنازاتيهومانتصار؟منٔردو
ان:لثا سأردو یةرئ قالشهرةمر(،ٕاستطنبوللب امةوحتق انرحششلك.)السیاسیةالز یةلرئاسةٔردو ولب الكربىاست
عطفا،1994ام ةىلنیام ٔمهیة،لغةدر لمكنٔنهنظراا منوحتوللكي،شلكالسیاسیةوماكنتهتفكريهصقلمنالر

.اصةرؤیةحمنكسیايسظهركامالعاملي،املستوىٕاىلاحمليلاملستوى عاللمن« استطاعیفیتنبالزعمي،هذاسريةت
لهذا والهادفالنوعيالعملٔي"الفراشةنظریة"بعرفمااللمفناسطنبول،مهناتعايناكنتاليتاملشالكٔمهحيلٔنالر
انقدموقلته،ساطتهرمغ أردو لمنوذ يالسیاسةلر مشاریعاللمنوالبناء،والرتامكيالتدرالتغیريیصنعیفیعرفا

روذاتوخضمةنوعیة اةىلبعیدةٓ متعالناسح اناستطاعالعمل،يفالنظریةلهذهستلهامه.وا حمٔنٔردو رئاسةجتربةیق
یةٔكرب ٔنریا،يفب ٓخرونعنهجعزماحيققو ليفارقةاكنتفاسطنبول.ا ٔز ةا ٔیضاتتصور،الر یعانونالساكناكنو
امومناملیاه،جودةرداءةمن ةتلوثمنذعنیرتتبوما،الشوارعيفالز سان،لب مايلوفسادمرتامكة،دیونومنولٕال

يالتارخييلرتاثٕاهاملومنبري، ٔسطوریة،املدینةبهزخرا ةا .املوتفراشىلمریضٔهنااملدینةٔصبحتٔنر
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دال اتمنلیطاتعترباملدینةٕانبللحزب،احلیوياخلزانتعداليتاملتدینني،منقویةرشحيةهباتتوا ةالفكریةالتو ی وا

ة ات،هذهمنلرمغلكن.التنوعالشدیدةوالالدی انسمييضالعق امحلمتزيتفقدلٕالشارة.املدینةيفلرتحشخمططهيفٔردو
ابیة د،الزعميلهذانت ترخييفمرةٔولٕاذوخطاهبا،وسائلهايفوجریئةجتدیدیةكوهناالوا ا ،الرفاهحزبرشهااليتنت

دةستعانةیمت یاتبعضمبسا انالميان"العاهرات"حىتبلاحملجبات،ريالف لىلجيبٔنهٔردو كونٔنالسیاسةر
ا ف متعرشاحئمجیعىلم ت،ٔجواءفهيامرتاليتالقویةاحلریةورمغ.ا ا ةفٕاننت سةاكنتالن ني،ٕالرادةمعا ثالناخ ح
ل لتايلمهنا،جبزءوتالعبالنتاجئ،يفالرمسياجلهازتد انرجبطیب"حرمانو صبمن"ٔردو سم یةرئ .ب

اتمنانطالقاالتالعبهذافهموميكن اتهذهيفالرتیةلحكومةالسیاسیةالتو سعی اكنتواليتاملايض،القرنالفرتة،
همشدودة اكيل،العلامينلتو يالراد نيبدخولالسامحٔنیعترباكنوا العلامنیةرصحتقویضىلیعملسوفلحمكإالسالم
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شهااليتاملزریةالوضعیةهذهظليف وىلاسطنبول،تع انرجبطیبس تيففوزهبعدرئاسهتأردو ا یة،نت وقدالب
جماقدم ا،منوسیاسیار دادىلسهرطمو نياخلرباءمنخنبةٕا نوالباح انالسیدرفقةشتغلوناكنواا متكنوقد.ٔردو
مجهذااللمنالزعميهذا معاللومنالرب زي،ظرفيفمعجزةالسطنبولحيققٔنالشعيب،ا عدو تولیهمنیوم100ف

ٔملالروحسیعیداملسؤولیة .لهاوا
شاء  لها عن طریق ٕا دت  اىن مهنا الساكن، و وهو مرشوع خضم ٕالدارة املیاه " خط إالسا"مفشلكة تلوث املیاه اليت طاملا 

ىل متكن  الوة   انوالرصف الصحي، ٔول حمطة ملعاجلة املیاه ٔردو ة اليت ميكن حىت یتجنب لك العادمةمن ٕاقامة  ٔرضار اجلان ا
ة لب اه البوسفور، وهكذا مت التفكري يف . ٔن تلحق  ومن بني املشالك العویصة اليت اكنت تتخبط فهيا اسطنبول، مشلكة تلوث م

الل ٕاقامة خط  لمیاه املستعم"مرشوع النقاد البوسفور، من  ة  ة البیولوج لتنق املعدين ومركز  ف ". إالسا ك انومل  ٔردو
ث خصص  راز الرتاث التارخيي ملدینة اسطنبول، ح ىل ٕا كب  م مبشلكة املیاه، بل ا داتاله ادةمة اع اء لك املعامل ال ٕاح

زخر  منویة هباالتارخيیة اليت  ة و یة اسطنبول من عوائد سیاح ٔنه سميكن ب ر قرارا اسرتاتیجیا،  س املدینة، وقد اكن هذا 
دة من املدن الساحرة يف العامل ٓن وا دا، فاسطنبول تعد ا .برية 

یف حقق  انرمبا یطرح السؤال  ٔو حظ ٔردو س هناك جمال ملعجزات  زية من تولیه املسؤولیة؟ ل جنازات يف ظل فرتة و هذه 
متتع  ىل طبیعة الشخصیة اليت  ٔمر توقف  ي رفع من هبارخيي ما، بل ٕان ا اهتا، اهزیةهذا الزعمي، ا ٔقىص در ه ٕاىل  موظف

س  ل الرئ ٔثناء العمل ٕاال ویتد ٔن لك ٕاشاكلیة تطرٔ  ٔزمات، ٕاذ  ٔكفاء يف جمال تدبري ا ناهیة، وتوظیفه خلرباء  ٔعامل بدقة م عه ل وت
نیة ة و لها لك حرف ات، " املیرتو"مفثال عندما تعرث مرشوع ٕاجناز . لی ٔشغال، وطلب التوضی ه لعني املاكن لیتابع سري ا فٕانه تو

ال احملددة، وهذا ما دفع  ٓ ذها مستحقاهتا يف ا ٔ دم  ب هو وجود ختوف من الرشكة من  د الس انوقد و ٔنة ٔردو ٕاىل طم
اهزةهنماملسؤولني ٔشغال ستكون املستحقات  هتاهئم من ا .فور ا

رئاسة  یة اسطنبول  ٔجنزت يف ب ٔعامل الضخمة اليت  ٔن ا لص مما سبق  انست ميقراطي ٔردو هنج ا كن لرتى النور لوال ا ، مل 
ي حتىل  اح، بها ٔمه معطى سامه يف هذا الن ملعرفة العلمیة، ولكن  ة واخلربة العملیة املسنودة  الق ٔ لزناهة ا ٔیضا متتعه  س و الرئ

س طیب رجب هباهو الثقة اليت حيظى  رشها الرئ ة اليت  ات إالصالح لمرشو من طرف الساكن، ٕاذ شلكت عنرص دمع 
ان .ٔردو

یة عن طیب رجب  سقط رئاسة الب ، ل و سلطیة  ال متر هكذا، فقد حترت ا جنازات  كن هذه  انمل  ، وذٔردو
شار مسعة  ة خوف النظام من ان اء ن ذا لقرار دیوان احملاكامت، وهو قرار   انتنف ٔن هذا القرار سیايس ٔردو ، وقد اكن یعرف 

ث یقول  یاز ح انم ٔهنم لن "  "ٔردو ٔهنم قد فطنوا ٕاىل  دا ال بد و ٔنفسهم ج ن یعرفون  ٔحصاب املصاحل والقوى ا ا و افس ٔن م
ىل هذا النحو ا سلكوا مسلاك  لنا،  ل مستق من ق وا كذ متك ٔهنم لن  ت، و ا نت ل صنادیق  دا ٔن یتخطو . ستطیعوا 

ٔفاكرمه  نا مجیعا  اج ي هو  ٔن جيعلوا القانون ا روا غضاضة من  ٔسف الشدید مل  ٔحصاب املصاحل هؤالء ل املصلحیةو
ة ن تويل رئاسة . »ورغباهتم ا دیدة لهذا الزعمي، ويه مر ٔت متهد ملر شفت هذه املؤامرة، وبد داث  ٔ ت ا ٔن جمر ٕاال 

جناز؟ احلكومة، مفا يه مسارات هذا 
ان: رابعا س احلزب اجلدید ٔردو ٔس والتمنیة(وت انشلكت حمطة عزل ). العدا دیدة يف ٔردو یة ٕاسطنبول، مر سیري ب من 

ه ٕالیه ب هتم زائفة  اكنت تو س دة مرات، وذ عرض لالعتقال والسجن  اة هذا الزعمي، ٕاذ س ٔن . ح انٕاال  مل جيعل من ٔردو
ٔن  ریا ویف ميكن  ل  ٔ یفكر يف مستق ث بد الص، ح لحظة تیقظ ذهين  كسار وهزمية، بل حولها  حلظة السجن حلظة حزن وا

ول لف ٕاىل مصاف ا ا من وضعیة الت خير
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ىل متكن  الوة   انوالرصف الصحي، ٔول حمطة ملعاجلة املیاه ٔردو ة اليت ميكن حىت یتجنب لك العادمةمن ٕاقامة  ٔرضار اجلان ا
ة لب اه البوسفور، وهكذا مت التفكري يف . ٔن تلحق  ومن بني املشالك العویصة اليت اكنت تتخبط فهيا اسطنبول، مشلكة تلوث م

الل ٕاقامة خط  لمیاه املستعم"مرشوع النقاد البوسفور، من  ة  ة البیولوج لتنق املعدين ومركز  ف ". إالسا ك انومل  ٔردو
ث خصص  راز الرتاث التارخيي ملدینة اسطنبول، ح ىل ٕا كب  م مبشلكة املیاه، بل ا داتاله ادةمة اع اء لك املعامل ال ٕاح

زخر  منویة هباالتارخيیة اليت  ة و یة اسطنبول من عوائد سیاح ٔنه سميكن ب ر قرارا اسرتاتیجیا،  س املدینة، وقد اكن هذا 
دة من املدن الساحرة يف العامل ٓن وا دا، فاسطنبول تعد ا .برية 

یف حقق  انرمبا یطرح السؤال  ٔو حظ ٔردو س هناك جمال ملعجزات  زية من تولیه املسؤولیة؟ ل جنازات يف ظل فرتة و هذه 
متتع  ىل طبیعة الشخصیة اليت  ٔمر توقف  ي رفع من هبارخيي ما، بل ٕان ا اهتا، اهزیةهذا الزعمي، ا ٔقىص در ه ٕاىل  موظف

س  ل الرئ ٔثناء العمل ٕاال ویتد ٔن لك ٕاشاكلیة تطرٔ  ٔزمات، ٕاذ  ٔكفاء يف جمال تدبري ا ناهیة، وتوظیفه خلرباء  ٔعامل بدقة م عه ل وت
نیة ة و لها لك حرف ات، " املیرتو"مفثال عندما تعرث مرشوع ٕاجناز . لی ٔشغال، وطلب التوضی ه لعني املاكن لیتابع سري ا فٕانه تو

ال احملددة، وهذا ما دفع  ٓ ذها مستحقاهتا يف ا ٔ دم  ب هو وجود ختوف من الرشكة من  د الس انوقد و ٔنة ٔردو ٕاىل طم
اهزةهنماملسؤولني ٔشغال ستكون املستحقات  هتاهئم من ا .فور ا

رئاسة  یة اسطنبول  ٔجنزت يف ب ٔعامل الضخمة اليت  ٔن ا لص مما سبق  انست ميقراطي ٔردو هنج ا كن لرتى النور لوال ا ، مل 
ي حتىل  اح، بها ٔمه معطى سامه يف هذا الن ملعرفة العلمیة، ولكن  ة واخلربة العملیة املسنودة  الق ٔ لزناهة ا ٔیضا متتعه  س و الرئ

س طیب رجب هباهو الثقة اليت حيظى  رشها الرئ ة اليت  ات إالصالح لمرشو من طرف الساكن، ٕاذ شلكت عنرص دمع 
ان .ٔردو

یة عن طیب رجب  سقط رئاسة الب ، ل و سلطیة  ال متر هكذا، فقد حترت ا جنازات  كن هذه  انمل  ، وذٔردو
شار مسعة  ة خوف النظام من ان اء ن ذا لقرار دیوان احملاكامت، وهو قرار   انتنف ٔن هذا القرار سیايس ٔردو ، وقد اكن یعرف 

ث یقول  یاز ح انم ٔهنم لن "  "ٔردو ٔهنم قد فطنوا ٕاىل  دا ال بد و ٔنفسهم ج ن یعرفون  ٔحصاب املصاحل والقوى ا ا و افس ٔن م
ىل هذا النحو ا سلكوا مسلاك  لنا،  ل مستق من ق وا كذ متك ٔهنم لن  ت، و ا نت ل صنادیق  دا ٔن یتخطو . ستطیعوا 

ٔفاكرمه  نا مجیعا  اج ي هو  ٔن جيعلوا القانون ا روا غضاضة من  ٔسف الشدید مل  ٔحصاب املصاحل هؤالء ل املصلحیةو
ة ن تويل رئاسة . »ورغباهتم ا دیدة لهذا الزعمي، ويه مر ٔت متهد ملر شفت هذه املؤامرة، وبد داث  ٔ ت ا ٔن جمر ٕاال 

جناز؟ احلكومة، مفا يه مسارات هذا 
ان: رابعا س احلزب اجلدید ٔردو ٔس والتمنیة(وت انشلكت حمطة عزل ). العدا دیدة يف ٔردو یة ٕاسطنبول، مر سیري ب من 

ه ٕالیه ب هتم زائفة  اكنت تو س دة مرات، وذ عرض لالعتقال والسجن  اة هذا الزعمي، ٕاذ س ٔن . ح انٕاال  مل جيعل من ٔردو
ٔن  ریا ویف ميكن  ل  ٔ یفكر يف مستق ث بد الص، ح لحظة تیقظ ذهين  كسار وهزمية، بل حولها  حلظة السجن حلظة حزن وا

ول لف ٕاىل مصاف ا ا من وضعیة الت خير
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لعندماالهواجسهذهعنربوقداملتقدمة، ٔربعةيفوٕانين":قائالالسجند ٔقضهيااليتٔشهرا شغلالسجنيفس ٔ ميس بتق
ات لحظةهذهحىتهبامقناطاملااليتاملرشو اتوهذه.ا دهدفيفشرتكٕامنااملرشو نابوطننانصلانوهووا ٔم جماالتيفو
صاد، ة،ق ضة،احمللیة،وإالدارةوالعمل،والتعلمي،والص سان،وحقوقوالر ا،إال ولوج فاع،والتك ولیةوالعالقاتوا مباا

اسب ةمبعدالتی ٔلف اندخول،الثالثةا همنسیقويلسجن،ٔردو ثلشعب،الق ٔلف33منٔكرثاملعتقليفزارهح
انفٕانحمنةالسجناكنوٕاذاخشص، ة،ٕاىلسیحؤردو هٕاذم سایصبحیفخيططبداف سالوزراءرئ وقد.لجمهوریةورئ

القمعالطموحهذازامن س،الرفاهحزبٕا ٔس ،حزبوت يالفضی اتیعرفبداا التقلیدیني:برينتیارنبنيتصد
دیدیني ىلفالتقلیدیون.والت نجنم"رٔسهمو لالقرارسلطةستفرادریداكن"ٔراكنا عنالشبابٕابعادمعاحلزب،دا

دورشحالقرار،اختاذومرجعیاتاملسؤولیةمواقع نجنم"ٔسلوبالشباب،مناحلزبٔعضاءٔ احلزبسیرييف"ٔراكنا
سان"ٔراكن"ٕان":قائال ادتهلسلطة،حمبٕا ."لكمتهريلكمةیقولٔنخشصٔيستطیعفال..املناقشةحتمتلالفردیةوق

شلكالوضع،هذامنانطالقا لامرٔيسی ٔسلوبالعمللیاتتطوربرضورةاحلزب،يفالشابةالنخبةدا يفاحلزب،ٕادارةو
ميقراطیةاملهنجیةرسیخاجتاه الوفسحالقرار،اختاذيفا دٔ ٔهدافه،حيققملاخلیارهذأنٕاال.متیزيبدونالطاقاتمجلیعا ف

سيف"التفكري ٔس ادةيفرغبةعنلیعربدید،سیايسحزبت اءٕا اليتوالفعالیاتالطاقاتلكواستعادةالوطين،الفكرٕاح
لتناضلاكنت ٔحزابلكدا ٔخرىا يلالسیاقكنمل."ا ا يا ،حزبمساراتيفیعمتلا اتمنالفضی التغیريحنوتو
ة سيفلتفكرياكف ٔس نقالباشلكتفقداحلریة،هذهرسیعيفبدورهسامهالوطينالسیاقٕانبلدید،حزبت

ٔبیض ر28يفاحلمكسدنةطرفمنالسلطةىلا .املغامرةهذهيفامليضىلٓخرافزا،1998العاممنشباط/فربا
،شبهٔصبحتالسیاسیةفاحلیاة راجعمعط ٔحزابدورو ٔطرييفا صادیةالوضعیةوتفامقت،الت ةق يفالبالد،ىلالس
دمقابل ثالفساد،وثريةجحمازد ،خزانةهنبتح و ٔصبحا سممطمنئريالوضعو ٔفقبضبابیةوی .ا

ٔزمة،هذهخضميف قدحا شاءفكرةالرتیة،امجلاهريوحمبوبالسیايسالزعميذهنيفس هذهشلكتوقددید،سیايسیانٕا
لحظة وٕادارةيفیفكربدٔ ٔنهٕاذ.الزعميهذامسريةيفممتزيةرخيیةحمطةا اا هفقدولهذا.السیاسیةٔزمهتامنالخرا تو

ان" ٔطرالفعالیاتلكٕاىل"ٔردو ساء،اصوشلكالشعب،ومعوموالكفاءاتوا صادیةالنخبوٕاىلل امنلخروج،إالق
،والرتددالسلبیة ليفوالتفكريوال سمت،2001سنةمنٔغسطس14يف.ریامستق ٔس وبذوالتمنیة،العداحزبت

سدث"ٔنالقولوميكناملعارصة،ریاعهديفرخيیةمرتبدٔ  ٔس بالیوم:والتمنیةالعداحزبت السیاسیةرخيسیك
يالیوم:ٔنهىلالرتیة هسقطا ٔقلیةحمكف ىلالقائدة،ا يالیوم:ٔیضأنهو هلا ادةدیدمفهومف امجلعي،العقلمتثللق
ادةمنبدال اكرىلاعمتدتق الغةوبدون".ح سفكرةفٕانم ٔس ذروعيمرشلكتٕامنادیدسیايسحزبت بطبیعةم

يالتحول ب"فریا،جتتازها يالیومٔنهىلالرتیةالسیاسیةرخييفسیك ٔسسا هت لمنوذجف متاما،دیدسیايسلتك
تبزناهةویطالبجتاهات،لكيفوشفاف ا ."لهياوالرقابةنت
ت:امسا ا يوالتمنیة،العداحزبشئ،حزبىلالهنيمنكنمل.والتمنیةالعداحزبوفوز،2002نونرب3انت ا
ٔسس ترهانلیخوض،2001سنةيفت ا رشیعیةنت رجبطیبلزعميه،واملمتزيةالطیبةالسمعةلكنسنة،منٔقليفال

ان ة،الفكریةومحلولته،ٔردو ی هوا لحرق"بسمیتهميكنممااحلزبهذاسمتكنالواسعة،وشعب متكن"املرا ٕاال.الفوزمنوا
ايتاملعطىهذأن سهيأنجيبالوبتارخيه،احلزبزعمياخلاصا ت،فهيامرتاليتاملوضوعیةالرشوطی ا اكنتفقدنت

عوة تحلجملنظرٔواهنا،السابقةستحقاقاتلهذها د هااكنتاليتالت التصدعىلفعالوة.املرهذهيفریاتوا
يالسیايس ،يفوقعا هنججراءالب سلطئلتحمكيا يال تا هسب صاديالوضعفٕاناحلامكة،النخبةف ااكنق س

والرفارتفاع"لغایة، لريةمعمقارنةا ويفتضخموقوعٕاىلٔدىا وصلتا
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،والرتددالسلبیة ليفوالتفكريوال سمت،2001سنةمنٔغسطس14يف.ریامستق ٔس وبذوالتمنیة،العداحزبت

سدث"ٔنالقولوميكناملعارصة،ریاعهديفرخيیةمرتبدٔ  ٔس بالیوم:والتمنیةالعداحزبت السیاسیةرخيسیك
يالیوم:ٔنهىلالرتیة هسقطا ٔقلیةحمكف ىلالقائدة،ا يالیوم:ٔیضأنهو هلا ادةدیدمفهومف امجلعي،العقلمتثللق
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هالعجزسبة لجوءاحلكومة،فعلردواكنالفوائد،سبارتفاعملائة،50ف ويل،النقدلصندوقا ذعنجعزتوعندماا
ٔت ٔثناءهذهويف"املواطننيىلالرضائبلرفعالت سارحزبقاما ميقراطي،ال الءا لٕ منیقربماورسحلسجونالس
غتصاب،والرسقةاجلرميةوارتفعتجسنئلف60000 ٔصبحو شالشعبو »الالمنايفیع ٔثناء،هذهيف. متا عوةس ا

ت ا كرةالنت ةستحقاقاتهذهوالتمنیةالعداحزبقادوقد،2002نونرب3يفم ثمنسواءالیة،حبرف لغةٔوالتنظمي،ح
هاخلطاب رتاقىلالقدرةاللمنٔولشعباملو متعیة،الرشاحئلكا تيف"والساكرى""العاهرات"فهيامباا احلا

رهبات سم،وقدوالاك ان"زعميهفهذاالناس،معلصدقوالتمنیةالعداخطابا تنامنٔنهالناسیعد"ٔردو اليتاملريفٔولو
وىل لص*:ٔمورثالثةاملسؤولیة،فهياس ٔزمةمنوقتٔرسعيفالت صادیةا متعيفالعداسیادة*.ق ىلبتطبیقهاوالبدءا
ناحلكومةٔعضاء تا ةاحلكوماتعنالنامجةٔلالستقرارفرتةٕاهناء-.الفسادملفاتيفتورطهمث منٔكرثمناملشلكةاالئتالف
النشلك.حزب قةثورةالنتاجئٕا متعيفحق لبیةىلوالتمنیةالعداحزبحصلفقدالرتيك،ا د،ٔ هممااملقا لمنمك شك

ق"غولهللاعبد"یدىلامجلهوریةرخييف58رمقاحلكومة انرجبطیبدربرف اضل،ٔردو .القوياحلزبوم
انرجبطیب"اكنلقد اتهطوال"ٔردو هنصبیضعالسیاسیةح ٔوىل:مسؤولیتنيعی عیةوالثانیةرخيیة،مسؤولیةا اما".اج

ٔنهتلخیصهافميكنالتارخيیةمسؤولیته قىلمعلب وبنيتصاحلحتق ةوبنيا ةخمالفةٔیدیولوج وامجلهوریةٔیدیولوج ة،وا القوم
ورانزتاعىلومعلبل ذالطرفنيبنيالقامئالف .طویعقودم
ور(فعادة" ومنالف ٔتاليت)ا ذالظهوريفبد تم وهنا نیةا ةازدادتقدالع و.امجلهوريالعرصمعرس ٕاتباعهايففا

رتابالشعبلشعورٔدتقدالغربحنوجتاهلسیاسة "ال
دفقداحلزبیةالتعددیةفرتةٔما ٔولالقرار،واختاذالتعبريٕاماكنیةالشعبو يفبدٔ لرتیاالسیايسوالبناء.حبریةیترصفٔصبحمرةو

ومركزیةمناخلروج اا ا،ش ٔتفش اتوریةالشخصیةاقل،بصورةاكنوٕانٔیضا،تضعفوبد ك دیثا ."لت
ان"السیايسزعميهورائهومنوالتمنیة،العداحزبجناحرسٔنشكال ميقراطیةالقميٕاىلیعودٕامنا"ٔردو ىلاليتا فوعي،هبایت

ل ٔمهیةالر ميقراطیة،ب رجوكوهناا ٔزمةمنا صادیةالسیاسیةا ق عیةو ج ومهناتعايناليتو یتحملجعالرتیة،ا
اویقدممسؤولیاته اكملجممتعیامرشو ٔبعادم دىيفالزعميهذایؤكدولهذا.ا تيففوزهبعدخطبهٕا ا ٔننؤمنٕاننا":نت حامیةب
ميقراطیة اليق،واجبوتطورهاا لالواجب،لهذاطالبینانفسٓخرحىتسنظلٕانناونقولٔ التنعترباليشءلكوق التد

ة ميقراطیةضدتمتاليتاخلارج اليقرييشءٔهنإاالیناا قة""ٔ هبایتحققملٕاذامجهوریةهناككونٔنميكنالٔنهواحلق
ميقراطیة ةوالالقضاء،دوغیابايفقواننيوال.ا سانیةاحلقوقحترتمملٕانامةمصل ريدومبثابةالوضعذوكون.إال

ستٔمةترضرشعیة ٔمةختدمرشعیةدوول »ا لٕاميانٕان. ٔییدالر ينلت ،مسريتهيفالر ائهاللمنیظهراحلاف يد ا
اه النحلظةيفد ر،ربنا":النتاجئعنإال شجعلتينٔنمحداالقد م،هذهٔ ٔ يلفالا ٓنٔ ضتٕانا تينروق »وتوف

عٕانقلنإاذانبالغال. يالتارخيي،الزعميهذامسريةت الزعامءٔنیفیبنياملعارص،ریارخييففارقةمرذهبمنمبدادبصما
ٔنالتارخي،یصنعوأنستطیعون ادة،والتمنیة،العداحزبمفرمساراته،منیغريواو انبق رخيیةٕاجنازاتبعدةمتزيت،ٔردو

ردیدة، هنا،مننذ صادقدمهماب يالوطينلالق تهستعیدٔناستطاعا زية،فرتةظليفاف ٔنو يفتقدمالرتیاحيققو
صادیةالتمنیةمؤرشات ٔمهولكن.ق ٔعظما ،يفوا ميقراطیةالقميرسیخهواعتقاد عیة،والعداا رامةتعززمنتعنیهمباج

.وسعادتهحریتهوضامناملواطن
اميفٕاننا ٔحزابزعامءندعؤنٕاالمنالرخيي،زعميلقصةاملمتزي،املؤلفلهذاالرتیبةالقراءةهذهخ عویةواحلراكتالسیاسیةا ا

ة ريهاإالسالم متعومجملو حوأنإالساليم،ٔوالعريبالوطنيفسواءاملدين،ا اقشةوحتلیالدرساالرائدة،التجربةهذهىلینف وم
جمالتكوناملضیئةعنارصهااستلهامقصد نالزعامءللكمعلیار قرشئبونا التغیريزمنيفالتغیريلتحق
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ستٔمةترضرشعیة ٔمةختدمرشعیةدوول »ا لٕاميانٕان. ٔییدالر ينلت ،مسريتهيفالر ائهاللمنیظهراحلاف يد ا
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